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Calendr Oedfaon y Sul : Tachwedd 2014 – Ebrill 2015
   10.00 o’r gloch

5.00 o’r gloch

Tachwedd
2—
Y Gweinidog (C)
9 (9.45)—Sul y Cadoediad: Oedfa Undebol
     yng Nghapel Mair: Y Gweinidog
16–
Y Gweinidog
23—Y Gweinidog
30—Y Parchg Hywel Wyn Richards, Pen-y-bont ar Ogwr
Rhagfyr
7—
Y Gweinidog (C)
14—Y Gweinidog
21—
Y Gweinidog
25 (9.30)—Bethania: Cymundeb
28—Oedfa Undebol yng Nghapel Bethania: Y Gweinidog
Ionawr
4—Y Gweinidog (C)
11—
Y Gweinidog
18—Y Gweinidog
25—
Y Gweinidog
Chwefror
1—
Y Gweinidog (C)
8—Y Gweinidog   2.00—Cyngor Eglwysi Rhyddion yn y Tabernacl:
            Oedfa Gysegredig – Parti Coda Ni o Bencader.
15—
Y Gweinidog
22—Y Gweinidog
Mawrth
1—Y Gweinidog (C)
8—(Cyrddau Pregethu) Y Parchg Robin Samuel, Pen-y-bont ar Ogwr (bore a hwyr)
Rihyrsal y Gymanfa Ganu am 2.00yp yn Ffynnonbedr.
15—Cyfarfod Blynyddol Cyngor Eglwysi Rhyddion
Y Gweinidog
am 2.00 o’r gloch yn y Tabernacl.
22—Y Gweinidog
29—Oedfa dan ofal y Gymdeithas Ddiwylliadol
Ebrill
3 (Gwener y Groglith)—Oedfa Gymun Cyngor Eglwysi Rhyddion am 10.00yb yn y Tabernacl
5 (Sul y Pasg)—Oedfa Gymun ym Methania
12—Y Gweinidog (C)
19—Rihyrsal y Plant
Y Gweinidog
26—Cymanfa Ganu Bedyddwyr Cylch Aberteifi.
Rihyrsal y Gymanfa Ganu am 2.00yp

Nodiadau Eglwysig
Marwolaethau
Awst 26—
Mr Alun Tegryn Davies, Rhos Helyg.

Llongyfarchiadau
Dr Emyr Prys Humphreys, Wern y
Wylan, ar ei benodiad yn arbenigwr ym
maes rhewmatoleg.
Dr Sharon Huws ar ei gwaith ymchwil
pwysig i geisio dod o hyd i driniaeth
lwyddiannus i glwyf MRSA.
Y Prifardd Ceri Wyn Jones wedi
ychwanegu cadair Eisteddfod
Genedlaethol Sir Gâr at ei gasgliad, yn
dilyn ei lwyddiant ar yr awdl “Lloches”.
Mr Ken Griffiths, Y Graig, wedi ennill
cadair Eisteddfod Rhydlewis a Limrig
y Dydd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir
Gâr.
Mr Gareth Evans wedi ei anrhydeddu â
Thystysgrif Aelodaeth Oes Cynghrair y
Bricwyr.
Mrs Delyth Thomas ar ei hapwyntio’n
drysorydd yr eglwys.
Mrs Ann Vittle wedi ei hailapwyntio yn
ddiacon yr eglwys am chwe blynedd.
Mrs Anne Hughes a Mrs Delyth
Thomas wedi eu hapwyntio yn
ddiaconiaid yn rhinwedd eu swyddi.

Priodas Aur
Mr a Mrs Gareth Jerman, Chestnuts.

Priodas Ruddem
Mr a Mrs Dilwyn Vittle, Pentwd Isaf.
Mr a Mrs Mike Walker, 45 Heol y
Gogledd.

Genedigaeth
Ellis Sydney Williams, ŵyr i Mr a Mrs
William Williams, Gotrel, a Mr a Mrs
Nigel Davies, Nantycastell, a gor-ŵyr i
Mrs Bessie Williams, Westfield ac i Mr
a Mrs Edward Evans, Pencestyll.

Cynllun Cludo Addolwyr
i’r Oedfaon
Pe dymunech gael eich cludo i’r
oedfaon yng Nghapel Mair ar y Sul ac i’r
cyfarfodydd yn ystod yr wythnos, mae
croeso i chi gysylltu â’r gwirfoddolwyr a
enwir isod:
Myra Evans  . . . . . . . . .  810 133
Iris Phillips . . . . . . . . . .  613 934
Ann Vittle  . . . . . . . . . . . 613 064
Gareth Evans . . . . . . . . . 615 525
Delwyn Griffiths . . . . . .  612 946
Gareth Jerman . . . . . . . . 612 361

Pryd ar Glud
Mae’n anrhydedd i ni yma yng Nghapel
Mair gefnogi cynllun Pryd ar Glud am
bum wythnos y flwyddyn.
Mae gennym dîm parod iawn gyda’r
aelodau canlynol: Gareth a Meinir,
Gareth a Mer, Wynford a Hildreth,
Aneurin a Mair, Gwyn, Myra, Meifis,
Dyfed, Mrs Iris Phillips a Mrs Jean
Parry Williams.
Braf fyddai cael enwau ychwanegol
ar y rhestr. Os ydych yn barod i roi awr
i wasanaethu, a fyddech mor garedig â
chysylltu â Myra ar 810133.

Noder
Cynhelir oedfaon hwyr y Sul am 5.00
o’r gloch hyd ddiwedd mis Mawrth.

Sylwer
Os oes gennych newyddion teuluol neu
eglwysig a allai fod o ddiddordeb i’ch
cyd-aelodau, a fyddech mor garedig â
rhoi gwybodaeth yn ysgrifenedig i Mair
James neu Wynford Jones

Oedfaon Gweddi Undebol
Hydref 13
Tachwedd 11
Rhagfyr 9
Chwefror 10
Mawrth 10
Ebrill 14

Bethania
Capel Mair
Tabernacl
Bethania
Capel Mair
Tabernacl

7.00yh
2.00yp
2.00yp
2.00yp
7.00yh
7.00yh

Gwefan yr Eglwys
Diolch i Eurof Davies, mae gwefan yr
eglwys yn awr ar dân ac yn chwibio
drwy’r bydysawd.
Cliciwch ar yr isod i gael cipolwg
ar weithgareddau a hanesion
Capel Mair.

Capelmairaberteifi.org.uk

Cyngor Eglwysi Rhyddion
Aberteifi a’r Cylch
Nos Fawrth, Tachwedd 4 am 7.00yh
yng Nghapel Mair: Anerchiad
gan Mr Wynford Elis Owen.
Casgliad tuag at “Ystafell Fyw”.
Prynhawn Sul, Rhagfyr 14 am 2.00yp
ym Methania: Dathlu’r Nadolig yng
nghwmni Côr Tonic. Casgliad tuag at
“Ymddiriedolaeth Cancr i Blant yn eu
Harddegau”.
Prynhawn Sul, Chwefror 8 am 2.00yp
yn y Tabernacl: Oedfa Gysegredig
– Parti Coda Ni, Pencader. Casgliad
tuag at waith “Coda Ni” a Chymorth
Cristnogol.
Prynhawn Sul, Mawrth 15 am 2.00yp yn
y Tabernacl: Y Cyfarfod Blynyddol.
Anerchiad y Llywydd, y Parchg Llunos
Mai Gordon. Neilltuo’r Llywydd newydd,
Mrs Rhiannon Lloyd. Casgliad tuag at
waith Cyngor Eglwysi Rhyddion.
Bore Gwener y Groglith, Ebrill 3 am
10.ooyb yn y Tabernacl. Oedfa Gymun.
Pregethir gan y Parchg Ddr John Tudno
Williams, Capel Seion, Aberystwyth.
Casgliad tuag at achos teilwng o ddewis
y Llywydd.

Pleser
Ar ôl yr holl gweryla – a hithau
   Â’i brath ar ei waetha,
Hwylus o hyd i’w hela
Nosweth gan wraig drws nesa’.
Emyr Oernant

Cegin Gareth
CENNIN
MEWN GWASGOD
Swper i ddau
Cynhwysion:
2 genhinen – gwyn
yn unig – wedi’u
torri’n hanner i
wneud dau ddarn
byr.
2 dafell fawr o ham wedi eu haneru.
150 ml o hufen sengl.
6 llwy fwrdd o win gwyn.
2 lwy de o fwstard Seisnig.
100 gram o gaws aeddfed wedi gratio.
Dull:
1. Coginiwch y cennin mewn dŵr
berwedig am 5 munud. Sychwch yn
dda.
2. Lapiwch y cennin yn yr ham a’u rhoi
mewn dysgl-ffwrn.
3. Cymysgwch yr hufen, mwstard,
gwin a hanner y caws, halen a
phupur a thaenwch dros y cennin.
4. Taenwch weddill y caws dros y
cyfan.
5. Coginiwch ar dymheredd 190°C,
nwy 5 am hanner awr.
6. Gweiniwch gyda thatws neu basta.
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Hiraethu am y ddoe na
ddaw yn ôl?
Rwyf newydd orffen darllen llyfr
sy’n dwyn y teitl Secret Sins, sef
cofnod a phortread hynod ddiddorol yr
hanesydd Russell Davies o fywyd yn Sir
Gaerfyrddin rhwng 1870 a 1920.
Cawsom
fel
Cymry
Cymraeg
ein magu dan y camargraff fod pob
dim ynglŷn â’r gorffennol yn well
na’r presennol. Cyfeiria’r awdur at
hen benillion a chaneuon Cymraeg
a gyfrannodd at y dybiaeth hon o’r
Gymru ddelfrydol a fu. Onid canlyniad
y caneuon swynol hynny sy’n uchel
ganmol a dyrchafu Cymru’r gorffennol
yw peri i’r rheiny ohonom sy’n ymdopi
â Chymru’r presennol deimlo’n euog
am ei chyflwr torcalonnus? Onid dyna
pam y ceisiwn yn rhannol ddal gafael ar
y syniad o wynfyd a fu?
Darlunia’r hen feirdd deuluoedd
yn mwynhau’r dedwyddwch perffaith
ar eu haelwydydd; y fam Gymreig yn
frenhines rhwng muriau glân ei bwthyn
gwyngalchog; y gymdeithas foesol uchel
iawn ei safonau – cymaint gwell na
heddiw. Rhaid cyfaddef i bregethwyr
hefyd gyfrannu’n helaeth at gynnal
y darlun camarweiniol o Gymru’r
gorffennol. Oni chlywais lawer yn
blentyn am ragoriaethau’r hen bobl a’r
gymdeithas ddiddos a thangnefeddus
y perthynent iddi ac fel y dylem estyn
pob gewyn i ymdebygu i’n hynafiaid ac
ymroi i ail-greu ac efelychu’r gorffennol
hwnnw?
Mewn hyfryd fan ar ael y bryn,
Mi welwn fwthyn bychan;
A’i furiau yn galchedig wyn,
Bob mymryn, mewn ac allan.
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Y teulu dedwydd yno sy’
Yn byw yn gu ac annwyl;
A phob un hefyd sydd o hyd
Yn ddiwyd wrth ei orchwyl.
Yr hyn a wnaeth caneuon fel
‘Cartref’, ‘Y Bwthyn ar y Bryn’, ‘Bwthyn
Bach Melyn fy Nain’ a ‘Y Bwthyn
Bach To Gwellt’ oedd cyfrannu at
greu delwedd o Gymru yr ydym yn ei
mwynhau a’i mawrygu. Delwedd sydd,
serch hynny, yn bell iawn o’r gwir.
Er mor hyfryd i’r glust yw ‘Y Bwthyn
Bach To Gwellt’, na fydded i ni gael ein
twyllo a chreu, ar ei sail, ddarlun gorramantaidd a sentimental o orffennol
Cymru.
Awdur geiriau a thôn y gân hon
oedd Thomas Lloyd (1841-1909).
Mae’n seiliedig ar brofiad cefnder
iddo, Thomas Parry (1843-1936), a
gafodd ei hun yn amddifad yn dair
oed, heb na thad na mam, ac yn cael
ei fagu ar aelwyd ei fam-gu mewn
bwthyn bach to gwellt. Gan mor dlawd
ydoedd Thomas Lloyd bu’n rhaid iddo
werthu ei gân er mwyn cael arian pan
benderfynodd ymfudo i America fel
pregethwr; treuliodd rai blynyddoedd
mewn tlodi mawr yno cyn dychwelyd i
Gymru. Pan fu farw ystyriwyd gwerthu
ei gorff i ymchwil meddygol er mwyn
talu am ei gladdu. Ond pan glywodd
Cymro, a oedd yn ddiwydiannwr
cyfoethog yn America am hyn,
penderfynodd, ar sail ei hoffter o’r gân,
dalu’r cyfan o gostau’r angladd ei hun.
Nid Cymru ddilychwin, ddi-fai a
gafwyd yn y dyddiau a fu er i ni gael
ein camarwain yn aml i gredu hynny.
Yn Secret Sins ceir darlun realistig o
Gymru’r cyfnod Fictoraidd. Digon gwir
fod yma fythynnod gwyngalchog, ond
nid cartrefi glân a chynnes mohonynt

o bell ffordd. Yr oedd eu muriau’n llaith
oherwydd y gwlybaniaeth a godai o’r
cytiau moch a fyddai’n aml yn rhan
o’r tŷ. Achosai’r carthion yn rheiny i’r
waliau dampio ac i’r bythynnod ddrewi.
Nid syndod, felly, i bobl y cyfnod
ddioddef afiechydon a arweiniai’n
aml at farwolaethau cynnar. Gwir fod
amaethwyr yn gweithio’n galed i ddwyn
cynnyrch maethlon o’r tir ond ni chaent
gyfranogi ohono oherwydd byddai’n
rhaid gwerthu’r cynnyrch i dalu rhent
i’r sgweieriaid am y tir. Dyna’r unig
obaith oedd ganddynt i gadw to uwch
eu pennau. Ac ni chaent fwynhau bwyta
cig yn amlach nag unwaith y mis.
Nid oedd y Cymry mor grefyddol ag y
tybiwn chwaith nac yn ufudd i’r gyfraith.
Gosodai’r tlodi demtasiynau anodd eu
gwrthsefyll ar eu llwybrau. Perthynai i’r
cyfnod lawer o ragrith ac nid oes sail i’r
gred fod safonau trigolion cefn gwlad yn
uwch na thrigolion y trefi. Amlygwyd
creulondeb mawr tuag at wragedd a
phlant a’r rhai a ddioddefai o afiechyd
meddyliol. Nid lle i’w chwenychu mo’r
wyrcws a gwnaed unrhyw beth, gan
gynnwys puteinio, i osgoi mynd iddo.
Er balched ydym o gael ein galw’n
wlad y menig gwynion mae lle i amau
a ydym deilwng o’r cyfryw glod. Fu
Cymru, mwy nag unrhyw wlad arall,
erioed yn ei hanes yn lân nac yn bur.
Yr oedd 1870-1920 yn gyfnod pan oedd
afiechydon rhywiol yn rhemp, gwragedd
yn cael eu camdrin, babanod yn cael
eu herthylu ar raddfa uchel, plant yn
cael eu hesgeuluso’n ddifrifol, tlodi a
meddwdod a gamblo yn gyffredin a
thwyll ac anonestrwydd yn bodoli ar
bob lefel.
Wrth ganmol bywyd ’slawer dydd
rhaid arfer gofal. Ydy bywyd heddiw
gymaint a hynny’n waeth na’r hyn

ydoedd yn y gorffennol? Wrth i ni
ganmol cymaint ar ddoe, holed pawb ei
hun a fyddai’n dymuno byw yn y cyfnod
a ddisgrifiwyd uchod? Onid y perygl
mawr yw ein bod yn gor-ramantu wrth
edrych yn ôl? Digon dilys yw rhybudd
Dr Russell Davies y dylem ystyried yr
hanes nad oes sôn amdano wrth astudio
hanes – y ffeithiau a’r amgylchiadau
nas cyfeirir llawer atynt ac y dewiswn
eu hanwybyddu. Ac onid yw’r un peth
yn wir yn grefyddol?
Pwy sydd i ddweud nad ydym o
bosib yn rhagori ar ein cyndadau
mewn rhai ffyrdd – y tadau hynny y
tueddwn ar brydiau eu canmol a’u
mawrygu’n ormodol? Does bosib bod
crefydd yng Nghymru wedi bod cystal
fel nad oes modd i ni bellach ragori ar
y gorffennol? Efallai bod llai o ragfarn,
rhagrith ac ysbryd beirniadaeth ymhlith
ffyddloniaid heddiw na ffyddloniaid
y gorffennol. Pwy a ŵyr? Nid eiddo ni
yr hawl i farnu. Eiddo Duw yr hawl
honno. Pwy sydd i ddweud nad yw’r
gorau eto i ddod?
Rwyf yn hoff iawn o deitl un
o gyfrolau Angharad Thomas, sef
Hiraeth am Yfory. Yn hytrach na chreu
gorffennol na fu yn ein dychymyg a
hiraethu’n ddagreuol ar ei ôl, onid
rheitiach fyddai inni ymroi i weithio
at sicrhau gwell dyfodol i’n plant a
hiraethu am ei ddyfod?
Dim ond holi!
I.C.R.
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Gwobr Heddwch Nobel
Diweddglo difyr a dadlennol i’r
gwyliau y cafodd Siân a minnau yn
Norwy ddiwedd Gorffennaf oedd yr un
diwrnod llawn a dreuliwyd yn crwydro
strydoedd Oslo. Roedd yn rhaid ymweld
â Vigelandsparken, y parc sy’n cynnwys
holl gelfwaith yr athrylith hwnnw o
gerflunydd, Gustav Vigeland (1869–
1943). Y rhyfeddaf o’i holl greadigaethau
yw’r monolitten, colofn o wenithfaen
llwydwyn, 55 troedfedd o uchder, y
mae arni gerfluniau o 121 o gyrff gwŷr,
gwragedd a phlant yn ymwau yn ei
gilydd ac yn cofleidio ei gilydd.

Rhyfeddol hefyd yw’r creiriau yn
Amgueddfa Llongau’r Llychlynwyr,
sefydliad sy’n cynnwys enghreifftiau
ysblennydd o gelfwaith yn dyddio o Oes
y Llychlynwyr, rhwng yr wythfed ganrif
a’r unfed ganrif ar ddeg. Lluniwyd yr
hynaf a’r fwyaf cyflawn o’r tair llong
Lychlynaidd, nodedig am eu harddwch
a’u cymesuredd, yn y flwyddyn 820.

Ond ni fedrem ymadael ag Oslo
heb ymweld â Sefydliad Heddwch
Nobel. Yma y dyfernir Gwobr Heddwch
Nobel, gwobr a ddyfarnwyd 94 gwaith
i gyfanswm o 101 o unigolion a 25 o
fudiadau rhwng 1901 a 2013. Ar 10
Hydref dyfarnwyd Gwobr Heddwch
2014 i Malala Yousafzai o Bacistan (y
ferch ieuaf erioed i dderbyn y wobr)
a Kailash Satyarthi o India, ill dau yn
ymladdwyr dros hawliau plant, ‘am eu
hymdrechion yn erbyn gorthrymu plant
a phobl ifanc a dros hawl pob plentyn i
addysg’.
Yn eironig ddigon, sylfaenydd y wobr
heddwch fwyaf ei bri yn y byd oedd
Alfred Nobel (1833–96), cemegydd,
peiriannydd a brodor o Sweden a fu’n
gyfrifol am sefydlu’r diwydiant arfau
wedi iddo ddyfeisio’r ffrwydryn dynamit
a rhoi patent arno yn 1867.

- 4-

Teresa (1979; er i’w barn ar erthyliad
esgor ar brotestiadau); Desmond Tutu
(1984); yn ogystal â mudiadau fel y
Panel Rhynglywodraethol ar Newid
Hinsawdd ac Al Gore (2007; am eu
hymdrechion i ledaenu gwybodaeth am
y newidiadau hinsoddol o waith dyn
ac am bwysleisio’r hyn y mae angen ei
wneud i leddfu eu drwg effeithiau a fydd
ar eu gwaethaf yng ngwledydd tlotaf y
byd); a’r Gyfundrefn er Gwahardd Arfau
Cemegol (2013; am ymdrechu’n ddiflino
dros gael gwared ag arfau cemegol).

Sefydliad Heddwch Nobel, Oslo
Yn 1888, wyth mlynedd cyn ei
farwolaeth annhymig yn 63 oed,
cyhoeddwyd ysgrif goffa gynamserol
amdano
mewn
papur
newydd
Ffrengig, dan y pennawd deifiol ‘Mae’r
marsiandïwr marwolaeth yn farw
gelain’. Ei frawd Ludvig oedd wedi marw
ond bu cynnwys yr ysgrif yn gryn ofid i
Alfred. Poenai am sut y byddai pobl yn
cofio amdano. Aeth ati’n ddiymdroi i
ddiwygio ei ewyllys gan ddatgan y dylid
defnyddio’r rhan helaethaf o’i gyfoeth i
noddi gwobrau yn y meysydd a ganlyn:
meddygaeth, ffiseg, cemeg, llenyddiaeth
a heddwch. Ac eithrio’r Wobr Heddwch,
yn Stockholm, prifddinas Sweden, y
cynhelir y seremonïau gwobrwyo eraill.
Y mae enwau cyfran nid ansylweddol
o’r bobl a’r mudiadau a anrhydeddwyd
yn ystod y 113 o flynyddoedd a aeth
heibio er 1901, yn dra chyfarwydd.
Er enghraifft: unigolion megis Albert
Schweitzer (1952; am ei apêl daer ar
i’r gwledydd mawrion ymwrthod ag
arfau niwclear, apêl sydd, ar hyd y
blynyddoedd, wedi disgyn ar glustiau
byddar arweinwyr y naw gwlad sy’n
aelodau o’r ‘clwb niwclear’, y clwb
drygionus y mae Llywodraeth San
Steffan yn aelod brwd a balch ohono);
Martin Luther King (1964); Y Fam

Alfred Nobel
Ond go brin fod pob enillydd y wobr
wedi’i haeddu. Yn wir, dadleuir bod
y Pwyllgor Dyfarnu wedi anwybyddu
llu o weithwyr dygn dros heddwch,
cyfiawnder a chymod er mwyn ffafrio
gwleidyddion. Anodd maddau iddynt
am wrthod dro ar ôl tro roi Gwobr
Heddwch Nobel i Mahatma Gandhi.
Ys dywedodd Geir Lundestad, Ysgrif-
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ennydd Pwyllgor Nobel Norwy, yn
2006, ‘Gallai Gandhi wneud y tro heb
Wobr Heddwch Nobel. Ond y cwestiwn
yw p’un ai a allai’r Pwyllgor wneud y
tro heb Gandhi.’ Mae’n debyg yr oedd
Gandhi, na allai gyfiawnhau rhyfel o
unrhyw fath dan unrhyw amodau, yn
ormod o heddychwr i’r gwleidyddion.
Os dadleuol oedd y penderfyniad
i beidio â chydnabod Gandhi, nid llai
dadleuol oedd dyfarnu’r wobr i Barack
Obama yn 2009 ‘am ei ymdrechion
arbennig i gryfhau diplomyddiaeth a
chydweithrediad rhwng pobl a’i gilydd’–
i ddyfynnu’r datganiad a gyhoeddwyd
ar achlysur y seremoni wobrwyo.
Enghraifft o’i ddiplomyddiaeth ddiweddaraf yw ei benderfyniad i lwyr
ddifa terfysgwyr IS (y Wladwriaeth
Islamaidd) drwy ymosod arnynt
o’r awyr, fel pe bai hynny’n ffordd
gydnaws o gryfhau’r cydweithrediad
rhwng pobl a’i gilydd. Er mor ffiaidd
yw gweithredoedd ysgeler IS, nid
yw’r polisi dialgar, llygad am lygad, a
hyrwyddir gan Obama a chynghreiriaid
rhyfelgar yr Unol Daleithiau yn fodd i
‘hyrwyddo’r frawdoliaeth rhwng pobl a’i
gilydd a dileu neu leihau byddinoedd,
a sefydlu neu amlhau cynulliadau
heddwch’ – i ddyfynnu un o statudau
Gwobr Heddwch Nobel. Ys dywedodd
Mererid Hopwood yn y cyfarfod a
gynhaliwyd ar faes Prifwyl Sir Gâr i
drafod sefydlu Academi Heddwch yng
Nghymru, ‘Mae gwladwriaethau yn
parhau i ddefnyddio dulliau trais yn y
gred wyrdroëdig bod gollwng bomiau
yn fodd o gadw heddwch a threfn.’
Dyfed Elis-Gruffydd

Cymdeithas
y Chwiorydd
Tymor 2014-15
Llywydd Anrhydeddus: Mrs Mair Roberts
Cadeirydd: Mrs Meinir Jerman
(612361)
Is-Gadeirydd: Mrs Rhiannon Lloyd
(621229)
Ysgrifennydd: Mrs Mair Thomas
(810511)
Is-ysgrifennydd: Mrs Jean Jones
(613743)
Trysorydd: Mrs Ann Vittle (613064)
Sylwer— Bydd pob cyfarfod
yn dechrau am 7.00 o’r gloch
Rhaglen £1.00
2014
Medi 28—Dydd Sul am 10.00 o’r
gloch. Gwasanaeth y Chwiorydd
yng ngofal y Cadeirydd, Mrs Meinir
Jerman.
Hydref 23—Swper y Cynhaeaf:
“Y Llwybr Llaethog” – Noson yng
nghwmni Ms Megan Hayes.
Tachwedd 27—Noson yng nghwmni
Mr Lyndon Lloyd.
Y testun: “D. O. Evans,
Rhydcolomennod”.
Rhagfyr 18—Dathlu’r Nadolig
ynghyd â’r Gymdeithas Ddiwylliadol
2015
Ionawr 22—Noson yng nghwmni
Mr Emyr Hywel.
Y testun: “D. J. Williams”.
Chwefror 26—Noson Gawl.
Adloniant: “Yr Egin a Flagurodd”.
Ymuno â’r Gymdeithas
Ddiwylliadol.
Mawrth 26—Pryd o fwyd yng
Ngwesty’r Cliff.
Gŵr Gwadd: Mr Peter Hughes
Griffiths, Caerfyrddin.
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Cofio “Syr”

amser i ddylanwad Mudiad yr Urdd, a’r
eisteddfodau lleol a roddodd lwyfan i’w
ddoniau disglair fel canwr a thelynor.
Fe’i bendithiwyd â hyfrydlais a weddai
i’r dim i ganu penillion ac yng ngeiriau
englyn cyfarchiad Jâms Niclas iddo:
Hwn yw’r dihafal Alun – yn ei gân,
Yn ei gamp ar emyn;
Cwrddais ef, y cerddor syn;
O! Hudoliaeth ei delyn.

Taenwyd cwmwl tristwch dros
ardal gyfan o glywed am farwolaeth Mr
Alun Tegryn Davies. Cofir amdano fel
athro a phrifathro poblogaidd, uchel
iawn ei barch – yn un a ysbrydolai
ei ddisgyblion bob amser i gyflawni
eu potensial.
Fe’i ganwyd yn 56
Heol Coity, Pen-y-bont ar Ogwr, ar
27 Gorffennaf 1934, yn fab ac unig
blentyn i’r Parchedig a Mrs Tegryn
Davies. Symud bu hanes y teulu
y flwyddyn ganlynol a gwelwyd
hwy’n ymgartrefu yn Y Marian ym
Mhentre-cwrt, Aberporth.
Er mai fel Alun Meredydd y cafodd
ei fedyddio, dewisodd fabwysiadu enw
ei dad mewn ymgais i wahaniaethu
rhyngddo a rhywun arall. Afraid dweud
bod cyfraniad ei rieni i’r fro hon yn wir
gyfoethog ac erys eu henwau yn felys
yn y cof. Ni anghofiodd Alun erioed
mo’i ddyled i’r ddau, na chwaith i’r
dylanwadau eraill a fu arno adeg y
blynyddoedd ffurfiannol rheiny yn ei
hanes.
Gofid calon iddo oedd gweld y
niferoedd sydd yn mynychu’r Ysgol Sul
yn lleihau. Tystiai’n ddiolchgar bob

Cydnabuwyd ei ddawn fel canwr
pan wahoddwyd ef i gyflwyno Gweddi’r
Orsedd adeg coroni Emyr Lewis
yn Eisteddfod Bro Gŵyr, 1998.
Anrhydedd arall a ddaeth i’w ran
oedd gwasanaethu fel Cofiannydd yr
Orsedd pan oedd ei gyfaill Jâms Niclas
yn Archdderwydd. Ac onid arwydd o
wychder ei ddawn fel cyfansoddwr yw
iddo ennill cystadleuaeth yr emyn-dôn
yn Eisteddfod y Fflint, 2007 gyda’r dôn
‘Saran’.
Gwyddom
fod
Arwyddair
yr
Urdd yn golygu llawer iawn i Alun a
phrofodd yn ddieithriad, yng nghwrs y
blynyddoedd, ei fod yn un â’r addewid
a wnaed ganddo. Bu’n ffyddlon i Gymru
a theilwng ohoni, bu’n ffyddlon i’w gydddyn pwy bynnag y bo, a bu’n ffyddlon i
Grist a’i gariad Ef. Roedd yn Gymro i’r
carn, ac ni chwenychai dreulio amser na
byw yn unlle y tu hwnt i ffiniau ei wlad.
Ei llên a’i chân oedd iaith ei galon fwyn.
Person pobl ydoedd. Ymddiddorai
mewn pobl, adwaenai bawb a gwnâi
ei orau i ddilyn eu hynt a’u hanes yn
ofalus. Roedd ganddo’r ddawn i beri i’r
distadlaf deimlo’n gartrefol a phwysig
yn ei gwmni. Yr oedd yn anogwr ac yn
ysgogwr heb ei ail. Synhwyrai botensial
pawb a gwyddai fel i ennyn hyder yn y
rhai na feddai’r nodwedd honno. Dawn
oedd hon a’i cymhwysodd i fod yn athro
da ac yn Ynad Heddwch teg a doeth.
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Yng Ngholeg Normal Bangor
y derbyniodd ei hyfforddiant i fod
yn athro, a threuliodd flwyddyn
ychwanegol ym Mhrifysgol Caerdydd
lle’r astudiodd gerddoriaeth. Bu am
gyfnod yn athro yn Ysgol Rhymni,
Caerdydd ond dychwelyd yn agosach
i’w gynefin hoff a wnaeth pan ddaeth y
cyfle.
Fe’i penodwyd yn athro cerdd yn
Ysgol Uwchradd y Preseli – ysgol
newydd ym 50au’r ganrif ddiwethaf
– lle’r oedd Mr W. R. Jones, diacon
a chyn-ysgrifennydd Capel Mair yn
brifathro. Daeth ei dymor gwasanaeth
yn y Preseli i ben pan gafodd ei benodi
yn Brifathro Ysgol Pontrhydfendigaid
ac ymhen ychydig wedi hynny yn
brifathro Ysgol Gynradd Aberteifi.
Meddai
Berwyn
Jenkins
am
gyfnod Alun yn y Preseli, “Elwodd
cenedlaethau o ddisgyblion … yn fawr
iawn o’i ddawn gerddorol yn ei ystyr
ehangaf – y clasurol, y cysegredig, y
gân werin, cerdd dant, yn ogystal â’i
allu i greu cerddoriaeth fyrfyfyr.” Tystia
hefyd iddo “… ddod â chwa o awyr iach
a chwyldro cerddorol i Ysgol Gynradd
Aberteifi wrth iddo hyfforddi corau,
partïon ac unigolion lu”, a “phwy na all
gofio clywed seiniau’r piano a’r delyn
yn atsain wrth droedio drwy neuadd yr
ysgol?”
Alun fyddai’r cyntaf i ddiolch i’w
gymar Sandra am fod yn gefn iddo
ym mhob dim a wnâi. Bendithiwyd eu
haelwyd â dau o blant, Huw a Meryl, ac
yn nhreigl amser testun llawenydd oedd
dyfodiad ei ferch a’i fab yng nghyfraith,
Mari Lisa a Silyn, a’r wyresau, Beca,
Saran, Anest, Mared ac Elain. Dyn teulu
ydoedd Alun yn bennaf, ac onid yw’r
deyrnged hyfryd hon i “Dac” ar achlysur
ei anrhydeddu yng Nghapel Mair yn

brawf o’r gadwyn glòs oedd rhyngddo
a’i wyresau?
Rwyt ti’n hynod garedig,
yn bianydd o fri.
Mae pob nodyn yn dawnsio
dan dy ddwylo di.
Rwyt ti’n gerddor a hanner,
boed jazz neu gerdd dant.
Rwyt ti’n meddwl am eraill –
yn wir, rwyt ti’n sant!
Rwyt ti’n berson mor annwyl,
yn cŵl ac yn hael.
Rwyt ti’n feistr ar siarad –
does neb gwell i’w gael.
Rwyt ti wastad yn hapus
a byth mas o stêm.
Rwyt ti’n barod i chwarae
waeth beth ydy’r gêm.
Rwyt ti’n glust ac yn gyngor,
yn athro a mêt;
does dim mwy i’w ddwedyd
’mond – “Dac” rwyt ti’n grêt!
Anghyflawn fyddai’r deyrnged hon
heb gyfeirio at ei gyfraniad i Gapel Mair.
Bu’n gwasanaethu’n ewyllysgar am
flynyddoedd lawer fel arweinydd y gân,
cyfeilydd, diacon, ymddiriedolwr ac
ysgrifennydd gohebol a chyhoeddiadau.
Pan na fyddai gweinidog ar gael i
lenwi’r Sul byddai Alun yn sicrhau
bod gwasanaeth yn cael ei gynnal a
llwyddai’n ddieithriad i berswadio
aelodau i gymryd rhan. Cafwyd drws
agored ar aelwyd Sandra ac Alun i
weinidogion a phregethwyr o bob
enwad. Fel y gŵyr pawb, cartref oddi
cartref yw Rhoshelyg, lle diogel i rannu
cyfrinachau’r galon.
Wrth ffarwelio ag Alun fe ddiolchwn
i Dduw am gael ei adnabod a chael
rhannu’r daith yn ei gwmni. “Ni cheir
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diwedd / byth ar sŵn y delyn aur,”
meddai Pantycelyn, a diolchwn am
gysur a sicrwydd y geiriau hynny. Cyfaill
bore oes, y Prifardd Dic Jones, biau’r
gair olaf:
Ond i beth y pregethaf A’th ddoniau oll fyth ni wnaf
Degwch, na swydd dy lwyddiant
Na gwreiddiau dwfn dy gerdd dant.
Oferedd dy glodfori –
Waeth Alun Tegryn wyt ti.
Onid yw ei enwi yn dweud y cwbl?
I.C.R.

Byd Natur
Mewn gweithred o fandaliaeth
Fe rowd yr allt ar dân,
Gan ddifa ei phrydferthwch
I’r llawr yn lludw mân.
Daeth dwylo tyner natur
I ymgeleddu’r graith,
Gan adfer ei phrydferthwch
Drwy ailddilladu’r paith.

Y Gymdeithas
Ddiwylliadol
TYMOR 2014-15
Llywydd Anrhydeddus:
Y Parchedig Irfon Roberts
Cadeirydd: Rhidian Evans
Ysgrifennydd: Mrs Mer Evans (615525)
Is-Ysgrifennydd: Mrs Geinor Griffiths
(612946)
Trysorydd: Gareth Jerman
Pwyllgor: Mrs Meinir Jerman,
Mrs Lowri Lewis, Delwyn Griffiths,
Gareth Evans, Dyfed Elis-Gruffydd
Y cyfarfodydd i ddechrau
am 7.30 o’r gloch
Tocyn Tymor : £5.00
2014
Hydref 16—Gerwyn Morgan, Biwla: h
“Hynt a Helynt Hanes”
Tachwedd 20—Hywel Rees, Tresaith:
“Hanes Brwydr Llangendeirne”.
Rhagfyr 18—Dathlu’r Nadolig.
m
Pennill a Charol tan ofal yr aelodau
2015
Ionawr 15—John (Cwmbettws) Davies:
“Hiwmor Cefen Gwlad”.
Chwefror 26—Dathlu Gŵyl Ddewi: j
Ymuno â Chymdeithas y Chwiorydd.
Mawrth 19—Mererid Jones, Aberaeron:
“Ailgylchu Ceredigion”
Mawrth 29—Oedfa’r Bore tan ofal k
Y Gymdeithas Ddiwylliadol
Trefnir Barbeciw neu Wibdaith
l
yn ystod Mai / Mehefin.

Emyr Oernant
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Aelodau’r eglwys yn mwynhau’r tywydd teg wedi oedfa yn Soar y Mynydd
pan fu’r gweinidog yn gwasanaethu.

Cadair Ceri
Mae rhai ohonom yn hoff o gasglu
stampiau, ac eraill â’u bryd ar gasglu
henebion, llofnodion neu amrywiol
bethau eraill, ond mae’n amlwg mai
hobi Ceri Wyn yw casglu cadeiriau
eisteddfodol. Dechreuodd hyn pan
oedd yn fyfyriwr yn Aberystwyth pan
enillodd gadair yr Eisteddfod Rynggolegol; ac yna ym 1992 bu’n fuddugol
yng nghystadleuaeth y gadair yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym
Mro Glyndŵr. Ym 1997 enillodd gadair
yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala
gyda’i awdl Gwaddol, ond eleni yn
Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr daeth
i ben casglu cadeiriau cenedlaethol
wrth iddo ennill ei ail gadair â’i awdl
Lloches – cerdd i’w dref ef ei hunan, sef
Aberteifi.
Mae’n ddiddorol taw yn Llanelli y
digwyddodd hyn, gan mai rhoddwr y
gadair eleni oedd un o blant capel y
Tabernacl, Llanelli, sef yr Athro Stuart
Cole, ac yno bu taid Ceri, y Parchg
R. Gwynedd Jones, yn weinidog,
a’i dad-cu, Mr Hubert Thomas, yn
ysgrifennydd. Ond mae’r gadair
erbyn hyn wedi cael cartref yn Heol y
Felin Newydd, Aberteifi, a mawr yw
ein llongyfarchiadau i Ceri, a’n cydlawenydd gyda theulu Brynteg.

Cymanfa Ganu
Capel Mair 2014
Ar ôl cael hip newydd, mae Beti
Yn ôl wrth yr organ eleni,
Gan droi yr emynau’n
Gymanfa o nodau –
Ni fyddai’r un fath yma hebddi.
Ken Griffiths
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Dyma blant yr Egin Glas ar ddydd y wibdaith i Fferm Folly ddydd Sadwrn,
27 Medi, cyn iddynt fwynhau gwledd yng Nghaffi Beca ar y ffordd adre.

Cyngerdd er budd i Gartref Glyn Nest a gynhaliwyd yng Nghapel Mair
nos Sul, 28 Medi gydag artistiaid grŵp clasurol Voci Gallesi:
Gwyn Morris, Angharad Jones, Robert Jenkins, Meirion Wynn Jones,
Kees Huysmans, Helen Gibbon
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Dyddiadur Amaethfardd
4 Awst 2014 (Dydd Mawrth)
Dihuno am 6.15 i sŵn glaw yn taro’r
ffenestr – codi, ac yna lan i gerdded y
caeau i weld a oedd y gwartheg i gyd
yn iawn. Eryl Fflyn, y tarw, a Seren, y
fuwch, mewn cariad – rhaid cofio rhoi’r
dyddiad yn almanac y gwartheg.
Brecwast, a rhuthro i’r dref am fod
bws Richards yn gadael Sgwâr Finch am
9.00 o’r gloch: Eisteddfod Genedlaethol
yn Llanelli. Y bws yn ein cludo i ymyl
y Maes, yna ciwio am hanner awr am
docyn mynediad. Arswyd y byd, £18
(gwerth dau lo bach)! Anelu’n syth
am stondin Barddas er mwyn cael
testun englyn y dydd, a llinell y limrig.
Testun yr englyn oedd ‘Llarregub’,
a brawddeg gyntaf y limrig oedd ‘Yn
fuan ’rôl cyrraedd Llanelli’. Ddim yn
siŵr am bethau Dylan Thomas, felly
canolbwyntio ar y limrig. Gwenda yn
dweud rhywbeth – minnau ddim yn
gwrando. I ba gyfeiriad y fedren ni fynd
â’r llinell yna? Yn fuan ’rôl cyrraedd
Llanelli. Meddwl yn galed a’r amser cau
yn agosáu. Yna, dyma fi yn ei weled,
yn sefyll dim ond rhyw ddeg llath oddi
wrthyf: fy arwr, y cawr o blith y cewri,
capten tîm Llanelli a gurodd y Crysau
Duon o 9-3 ym 1972 ac un o bileri pac
tîm Cymru a’r Llewod yn y chwedegau
a’r saithdegau. A minnau yn sefyll dim
ond rhyw ddeg llath oddi wrth Delme
Thomas. Methu â chredu fy llygad:
Delme Thomas! Gwenda yn dweud
rhywbeth wrthyf eto – minnau yn dal
ddim yn clywed. Yna fe ddechreuodd
brawddegau’r limrig neidio allan o’r
tywyllwch ataf:
Yn fuan ’rôl cyrraedd Llanelli
A chrwydro y maes, gwelais Delme;
Ger Merched y Wawr
Y gwelais y cawr,
A nawr mae fy Sosban yn berwi.

Eistedd wrth un o fyrddau picnic
y maes i’w ysgrifennu lawr cyn iddo
ddianc. Gofyn i Gwenda am ddarn o
bapur – popeth yn ei bag ond darn o
bapur, yna ei hanfon i stondin Radio
Cymru am bapur – daeth nôl â digon
o bapur i ysgrifennu awdl. Gwenda yn
mynd i brynu brechdan bacwn i mi –
mae cyfansoddi yn waith caled!
Ffugenw addas? Canu Sosban Fach
yn fy mhen ac yn cyrraedd y llinell ‘A’r
gath wedi scrapo Joni Bach’. Dyna ni:
Joni Bach amdani. Emyr Oernant yn
dod i eistedd wrth y bwrdd ac yn gofyn
am syniadau ar yr englyn – minnau yn
cynnig ‘Llarregub’ am nôl iddo. Rhuthro
i stondin Barddas a rhoddi’r limrig yn y
blwch priodol, ac yna ymlacio.
Cerdded yn hamddenol o amgylch
y maes a chael sgwrs gan hwn a’r llall
â’r haul yn gwenu arnom yn Llanelli.
Gwenda yn dweud fod hi’n bryd mynd
draw i’r Babell Lên i gael clywed y
feirniadaeth – y stiwardiaid yn llym iawn
ac yn ein cadw i aros tu allan am oesau
cyn caniatáu mynediad. Beirniadaeth
y limrig wedi bod – siomedig. Aros
i gael clywed yr Ymryson, ac ar ôl i’r
beirdd gael eu tasgau a myned allan i’w
gwneud, y Meuryn, y Prifardd Tudur
Dylan, yn cyhoeddi o’r llwyfan, “A
ydyw Joni Bach wedi cyrraedd nawr?”
Codi fy llaw a phawb yn edrych arnaf
ac yn meddwl bod Joni Bach wedi tyfu
tipyn. Mwynhau yr anrhydedd yn fawr
iawn ac yn cael £20 o wobr. Felly, wedi
gwneud £2 o elw allan o’r Eisteddfod
Genedlaethol!
Cyrraedd nôl yn Aberteifi, a hithau’n
dal i fwrw glaw. Crwydro’r caeau ar ôl
cyrraedd adref – Eryl Fflyn a minnau
yn gwenu ar ein gilydd am fod y ddau
ohonom wedi cael diwrnod i’w gofio.
Ken Griffiths
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Dyddlyfr Iwan Griffiths
Blwyddyn brysur...
... cyfnod cofiadwy.
Dymuna’r golygydd ddiolch unwaith
eto i Iwan am fodloni rhannu
ei weithgareddau diddorol â
darllenwyr “Y Feidr”.
Diolch iddo hefyd am ein cyfarch
ar y sgrîn fach gyda’i wên siriol
gan groniclo’r newyddion
gyda’i arddeliad arferol.
Llun 1—Iwan yn Stadiwm Aviva cyn
y gêm rygbi yn erbyn Iwerddon
Y daith dramor gyntaf i mi eleni
oedd cael dilyn tîm Rygbi Cymru yn
ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad i
Ddulyn. Roedd y tywydd yn arbennig o
braf ar y prynhawn hwnnw yn Stadiwm
Aviva. Dyna sy’n cyfiawnhau’r wên. Yn
anffodus, roedd canlyniad y gêm yn
erbyn Iwerddon yn dorcalonnus.
Llun 2—Plant ar strydoedd y Bala
yn ffilmio hysbyseb yr Urdd.
Eleni oedd y tro cyntaf erioed i mi
gyflwyno’r rhaglen deledu o Eisteddfod
yr Urdd. Fe dreulies i ddiwrnod hyfryd
yn y Bala ym mis Ebrill yn ffilmio’r
hysbyseb ar gyfer yr ŵyl. Fe fu “Mynd
i’r Bala mewn cwch Banana” yn sownd
yn yr ymennydd am beth amser wedi’r
cyfnod yma.
Llun 3—Iwan, Heledd Cynwal
ac Anni Llŷn, cyd-gyflwynwyr
Eisteddfod yr Urdd
Braint yn y swydd hon yw cael cydweithio gyda phobl arbennig iawn, a
does dim gwell na’r ddwy yma, Heledd
Cynwal ac Anni Llŷn.

Llun 4—Iwan, Garmon ac Arwyn
yn Sgwâr Maidan.
Wythnos fwyaf cofiadwy y flwyddyn
oedd honno ym mis Mehefin pan fues
i’n ffilmio yn Kiev, prifddinas Wcrain.
Dyma lun ohona’ i, y cyfarwyddwr
Garmon Emyr a’r dyn camera Arwyn
Williams. Yn gefndir, wele faner
Cymru yn cyhwfan yng nghanol Sgwâr
Annibyniaeth. Cafodd y faner ei
chyflwyno i’r gwrthryfelwyr gan ddynes
o Abertawe. Yn y sgwâr yma, cafodd
cannoedd eu lladd tra’n protestio yn
erbyn y llywodraeth ar ddechrau’r
flwyddyn.
Llun 5—Dyn camera yn ffilmio’r
olygfa fendigedig ar draws llyn
St Moritz
O fewn ychydig oriau o gyrraedd
adre’ o Kiev, ro ni ar y ffordd i St Moritz
yn y Swisdir. Am newid byd, a hithau’n
bwrw eira yno. Y gwaith oedd ffilmio a
chyfweld â Phencampwraig Triathlon
y Byd, Non Stanford. Roedd hi yno’n
ymarfer yn galed ac yn gwella ar ôl cael
anaf difrifol i’w phigwrn – anaf olygodd
iddi golli’r cyfle i gynrychioli Cymru yng
Ngemau’r Gymanwlad.
Llun 6—Iwan a’i ffrind Mr Urdd
yn y Bala
Bythefnos yn ddiweddarach, ac ro’dd
Eisteddfod yr Urdd yn galw. Gweithio
gyda chriw radio y BBC o 8.30 tan
12.00, ac yna llywio’r stiwdio deledu o
12.30 tan 18.30 oedd y galw. Wythnos
flinedig. Wythnos hollol wych.
Llun 7—Iwan a John y rheolwr
llawr yn Eisteddfod Ryngwladol
Llangollen
Ym mis Gorffennaf, fe ddaeth
yr amser i ymweld ag Eisteddfod
Ryngwladol Llangollen. Wedi arwain
o’r llwyfan ers pedair blynedd, dyma un
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o uchafbwyntiau’r flwyddyn. Dwi wrth
fy modd â’r gwaith. Dyma lun ohona’ i
a John y rheolwr llawr yn cymryd selfie
o’r llwyfan. John yn un o’r tîm anferth
sydd yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol.
Llun 8—Dawnswyr Barvinochok
o Kiev, a Llywydd Eisteddfod
Llangollen, Terry Waite
Roedd Eisteddfod Llangollen eleni
yn fwy arbennig na’r arfer gan fod y
criw o ddawnswyr y bues i’n ymweld â
nhw yn Kiev yno’n cystadlu. Un atgof
sydd wedi serio ar y cof yw gweld y
plant o Wcrain yn cymdeithasu ac yn
dawnsio gyda chôr o Rwsia. Y ddwy
wlad yn rhyfela, tra bod yr ieuenctid
yn cyd-dynnu dan faner heddychlon
Eisteddfod Llangollen.

i Lanelli. Yno, am yr ail flwyddyn,
roeddwn i’n cael treulio oriau yn y
prynhawn yn gwylio ac yn trafod
cystadlu’r Eisteddfod Genedlaethol.
Nefoedd.
Llun 12—Cymru yn wynebu
Andorra gan grafu buddugoliaeth
o 2-1
Ymlaen yn awr â’r calendr
chwaraeon a fy ngwaith yn yr Ystafell
Newyddion. Mae tîm Pêl-droed Cymru
yn gwneud yn hynod o dda yn rowndiau
rhagbrofol Ewro 2016 ac mi fyddai’n
dilyn y tîm dros y flwyddyn nesaf. Mae
gemau rygbi rhyngwladol yr Hydref ar
y gorwel, a dwi hefyd yn edrych ymlaen
at deithio i Fecsico gyda dawnswyr
Nantgarw cyn diwedd 2014.
Mi ddaw rhagor o luniau
maes o law…

Llun 9—Iwan a Frankie Jones
Wedi bod o’r swyddfa Newyddion ers
peth amser, roedd rhaid dychwelyd a
pharatoi ar gyfer Gemau’r Gymanwlad.
Yr uchafbwynt i fi oedd gweld Francesca
Jones yn ennill aur.
Llun 10—Ger stadiwm Hampden,
Gemau’r Gymanwlad. Glasgow
2014
Dyma fi’n darlledu’n fyw yng
nghwmni Swyddog Anabledd Cymru,
Gerwyn Owen, a Chapten Tîm Cymru,
Aled Siôn Davies. Braf yw cael galw
Aled yn ffrind erbyn hyn. Fe arweiniodd
y gŵr ifanc ei wlad gyda balchder, wrth
i Gymru ddychwelyd o Glasgow gyda 36
medal. Mae hynny’n record newydd.
Llun 11—Iwan yn stiwdio deledu
y BBC ar faes yr Eisteddfod
Genedlaethol yn Llanelli
Roedd rhaid gadael Glasgow
ddeuddydd yn gynnar er mwyn teithio
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Argraffwyr E. L. Jones, Aberteifi (01239 612251)

